ส่ วนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ
4.1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหน่วยงาน (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

งบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ
(6)

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินงานตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สู่การปฏิบัติ
กิจกรรมหลัก
1.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประกวดผลงานเกีย่ วกับการดาเนินงาน
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
2.) ศึกษาดูงานตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท และโครงการพระราชดาริ

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติ นักเรียนระดับ
ที่ดีต่อบ้านเมือง
ช่วงชั้นที่ 2 - 4
เป็นพลเมืองดีและ
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
มีคุณธรรม และ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ร้อยละของผูเ้ รียน
ทีม่ ีเจตคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง เป็นพลเมืองดี
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
และมีคณ
ุ ธรรม และ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ร้อยละ 100)

แหล่ง

1.0484

(7)

สป.ศธ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

สนง.ศธจ.พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

1

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

2. โครงการ ค่ายยุวกาชาดสู่ค่านิยมหลัก
12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า
มหาจักรี
กิจกรรมหลัก
ค่ายยุวกาชาดสู่ค่านิยมหลัก 12
ประการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี

3. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต)
กิจกรรมหลัก สพม.36
1.) พัฒนาความรู้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
2.) ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA

- เพื่อให้ยุวกาชาด
มีความรู้ความเข้าใจ
ในค่านิยมหลัก 12
ประการ
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี พระชมมา
ยุ ครบ 60 พรรษา
- เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู
บุคลากรในโรงเรียน
และโรงเรียนในสังกัด
ตระหนักรู้และเข้าใจ
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อโรงเรียน
สุจริต)

นักศึกษาหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กศน.อ.ภูซาง
100 คน

ร้อยละของนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของยุวกาชาดนอก
โรงเรียน และได้มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือในภารกิจ
ของสภากาชาดไทย
ตามกาลังความสามารถ
เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม
ตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
(ร้อยละ 100)

- ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ครูผรู้ ับผิดชอบ
โรงเรียนสุจริต
จานวน 18
โรงเรียน
- ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
บุคลากร
จานวน 36 คน

- ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียน
สุจริตในสังกัดทีท่ ราบ
และเข้าใจแนวทางการ
ดาเนินกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
(ร้อยละ 80)
- ร้อยละของโรงเรียน
สุจริตต้นแบบและ
เครือข่ายทีม่ คี วามรู้

งบประมาณ

แหล่ง

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ
(6)
0.1150

(7)
กศน.

0.1058

สพฐ.

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

(8)
ศูนย์ กศน.
อ.ภูซาง

สพม.เขต 36,สพป.
พะเยา เขต 1

1

1

1

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

งบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ
(6)

กิจกรรมหลัก สพป.พะเยา เขต 1
1.) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 10 % และ 20 %
จานวน 31 โรงเรียน
2.) จัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต
เครือข่าย 20 %
3.) จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
ให้กับนักเรียนแกนนาโรงเรียนต้นแบบ
สุจริต โรงเรียนเครือข่ายสุจริต 10%
และ 20%

- เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของโรงเรียนสุจริต
(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)
ให้แก่โรงเรียนต้นแบบ
และโรงเรียนเครือข่าย
เพื่อพร้อมรับการนิเทศ
กากับ ติดตาม
เพื่อให้นักเรียนแกน
นาโรงเรียนต้นแบบ
สุจริต เครือข่าย
โรงเรียนสุจริต
ตระหนักรู้และเข้าใจ
กระบวนการปลูกฝัง
ในเรื่องการป้องกัน
การทุจริต
ในสถานศึกษา

โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ เครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 10
% และเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 20
% จานวน 31
โรงเรียน

แหล่ง
(7)

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

(8)

ร้อยละของนักเรียน
แกนนาโรงเรียนต้นแบบ
สุจริต เครือข่ายโรงเรียน
สุจริต ตระหนักรู้และ
เข้าใจกระบวนการ
ปลูกฝังในเรื่อง
การป้องกันการทุจริต
ในสถานศึกษา
(ร้อยละ 100)
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

งบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ
(6)

4. โครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์
สร้างเสริมเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพ
ติด
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมนักเรียนและเยาวชน
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
5. โครงการ ส่งเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมหลักสพม.เขต 36
1.) ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
2.) พัฒนาครูผู้ดูแลสภานักเรียน
3.) พัฒนาสภานักเรียน
4.) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแข่งขัน
สภานักเรียน

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพติด มีทักษะ
ชีวิต เกิดภูมิคมุ้ กัน
ยาเสพติด
- เพื่อให้ครูผู้ดูแล
สภานักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถสนับสนุน
บทบาทของสภา
นักเรียนได้

เด็กและเยาวชน
พื้นที่จังหวัด
พะเยา ทั้ง 9
อาเภอ อาเภอละ
50 คน
รวม 450 คน
- โรงเรียน
ทีเ่ ข้าร่วมการ
แข่งขัน
โรงเรียนต้น
แบบสภา
นักเรียน

ความเข้าใจเกี่ยวกับและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
สุจริต (Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)
เพื่อพร้อมรับการนิเทศ
กากับ ติดตาม
(ร้อยละ 80)
ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่มีความรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพติด มีทักษะชีวิต
เกิดภูมคิ ุ้มกันยาเสพติด
(ร้อยละ 80)
- ร้อยละของครูผู้ดูแล
สภานักเรียนทีม่ ีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถ
สนับสนุนบทบาท
ของสภานักเรียนได้
(ร้อยละ 80)

แหล่ง
(7)

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

(8)

0.5000

สกอ.

ม.มจร.วิทยาเขต
พะเยา

1

1

0.2750

สพฐ.

สพม.เขต 36

1

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

งบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ
(6)

- เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ
วิถีประชาธิปไตยผ่าน
กิจกรรมสภานักเรียน
และประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

กิจกรรมหลัก สพป.พะเยาเขต 1
1.) คัดเลือกประธานสภานักเรียน และ
คณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
2.) คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประจาปี
การศึกษา 2562

เพื่อให้สภานักเรียน
มีความเข้มแข็ง
สาหรับเป็นเวทีฝึก
ทักษะและ
ประสบการณ์ตาม
วิถีชีวิตประชาธิปไตย

-โรงเรียน
ทีเ่ ข้าร่วม
การแข่งขัน
กิจกรรม
สภานักเรียน
ในงานศิลปะ
หัตถกรรม
นักเรียน ประจาปี
การศึกษา 2562
ระดับ สพท
- คณะ
กรรมการ
สภานักเรียน
จานวน 170 ค
- ครูที่รับผิดชอบ
งานกิจกรรม
สภานักเรียน
โรงเรียน
จานวน 85 คน

แหล่ง
(7)

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

(8)

- ร้อยละของนักเรียน
ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
วิถีประชาธิปไตยผ่าน
กิจกรรมสภานักเรียน
และประชาธิปไตย
ในโรงเรียน (ร้อยละ 80)

ร้อยละของนักเรียนที่ใช้
สภานักเรียนเป็นเวทีฝึก
ทักษะและประสบการณ์
ตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย
(ร้อยละ 100)

0.0750

สพฐ.

สพป.พะเยาเขต 1

1

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

6. โครงการ ชุมนุมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด
กิจกรรมหลัก
1.) จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด
2.) ทบทวนการจัดตั้งหน่วยลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
3.) สนับสนุนให้ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด

7. โครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมหลัก
1.) คัดกรองนักเรียน
2.) ปรับปรุงข้อมูล
3.) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน
ที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่เป็นเลิศ

- เพื่อให้ลูกเสือ
เนตรนารีมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันช่วยเหลือผู้อื่น
ให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ
- เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถ
สนับสนุนการทางาน
ตามบทบาทของ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
เพื่อลดปัญหา
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและ
อบายมุขทั้งในและ
นอกสถานศึกษา

- ลูกเสือเนตร
นารีโรงเรียนละ
16 คน
- ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่โรงเรียน
ละ 2 คน

โรงเรียนในสังกัด
18 โรงเรียน

- ร้อยละของลูกเสือ
เนตรนารีที่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันช่วยเหลือผู้อื่น
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
ด้วยกระบวนการลูกเสือ
(ร้อยละ 100)
- ร้อยละของ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ที่มคี วามรู้ ความเข้าใจ
และสามารถสนับสนุน
การทางานตามบทบาท
ของลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา
(ร้อยละ 100)
ร้อยละของปัญหา
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและ
อบายมุขทั้งในและ
นอกสถานศึกษาลดลง
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ

แหล่ง

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

(6)
0.4720

(7)
สพฐ.

(8)
สพม.เขต 36

0.1000

สพฐ.

สพม.เขต 36

1

1

1

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

8. โครงการ ปลูกฝังคุณธรรมนาใจ
ให้ห่างไกลยาเสพติด
กิจกรรมหลัก
1.) สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา
แต่ละชั้นปี ทาโครงการหารายได้
ระหว่างเรียน
2.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจปัญหายาเสพติด
นันทนาการ
9. โครงการ ค่ายอบรมทักษะและ
กระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อ
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กันยาเสพติดสาหรับ
นักศึกษา กศน.อาเภอภูซาง
กิจกรรมหลัก
จัดค่ายอบรมทักษะและกระบวนการ
ลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
ยาเสพติด

เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
มีความรูเ้ กี่ยวกับพิษ
ภัยของยาเสพติดและ
มีภูมิคมุ้ กันยาเสพติด

นักเรียน นักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เข้าร่วมโครงการ
จานวน 100 คน

ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยง
เข้าร่วมโครงการ
มีความรูเ้ กี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติดและ
มีภูมิคมุ้ กันยาเสพติด
(ร้อยละ 100)

เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ เข้าใจพิษภัย
ของยาเสพติด เกิด
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ

นักศึกษาขั้น
พื้นฐานนอก
ระบบ ศูนย์
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย อ.ภูซาง
จานวน 80 คน

ร้อยละของนักศึกษาทีม่ ี
ความรู้ เข้าใจพิษภัยของ
ยาเสพติด เกิดภูมิคมุ้ กัน
ยาเสพติด ผ่าน
กระบวนการลูกเสือ
(ร้อยละ 100)

งบประมาณ

แหล่ง

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

(6)
0.1000

(7)
สอศ.

(8)
ว.เกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

0.0693

กศน.

ศูนย์ กศน.
อ.ภูซาง

1

1

1

1
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กลยุทธ์ที่ 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
1. โครงการ พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย
กิจกรรมหลัก
1.) จัดการแข่งขันสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะ
ด้านภาษาไทย โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจาปี 2562
2.) สนับสนุนการนานักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะ
ด้านภาษาไทยระดับชาติ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)
- เพื่อน้อมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ด้านการศึกษาและ
พระอัจฉริยภาพด้าน
อักษรศาสตร์และ
ทรงเป็นแบบอย่าง
แห่งการเรียนรู้ทุกด้าน
และเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร
- เพื่อให้ครูผู้สอน
ภาษาไทยมีความรู้
และเทคนิค
กระบวนการเรียนการ
สอนภาษาไทย
- เพื่อให้นักเรียนมี
สมรรถนะ
ความสามารถและ
ทักษะด้านภาษาไทย
สูงขึ้น

เป้าหมายโครงการ
(4)
- พัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัด
จานวน 85 โรง
- พัฒนานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
– ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3
- สนับสนุนสร้าง
ความเข้มแข็งกลุม่
โรงเรียนด้านการ
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย
จานวน 6 กลุ่ม

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
- ร้อยละของ
ครูผสู้ อนภาษาไทย
ที่มีความรู้และ
เทคนิคกระบวนการ
เรียนการสอน
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 95)
- ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
สมรรถนะ
ความสามารถและ
ทักษะด้านภาษาไทย
สูงขึ้น(ร้อยละ 95)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้าน
บาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

สพป.พะเยาเขต
1

1

1

0.1510

สพฐ.

สอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
2. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรแกนนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
กิจกรรมหลัก
1.) ศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.) ถอดบทเรียนจากโรงเรียนที่มี
ผลการทดสอบระดับชาติ O-net
สูง ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.) สร้างรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.) ประเมินรูปแบบฯ โดย
คณะกรรมการประเมินรูปแบบ
5.) จัดทาคู่มือการใช้รูปแบบและ
เผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสังกัด
6.) นารูปแบบไปทดลองใช้กับ
โรงเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ต่า
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)
เพื่อให้ได้รูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระหลัก

เป้าหมายโครงการ
(4)
สร้างรูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5
กลุ่มสาระหลัก
สาหรับโรงเรียน
ในสังกัด สพม.
เขต 36 จานวน 18
โรงเรียน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ระดับความสาเร็จ
ในการสร้างรูปแบบ
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (ระดับ 5)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้าน
บาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

1

1

0.3650

สพฐ.

สพม. เขต 36

สอดคล้อง

3.3018
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
1. โครงการ เพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพ
กิจกรรมหลัก
1.) จัดทาข้อมูลด้านการศึกษา
สายอาชีพเกี่ยวข้อง
2.) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วนผู้
เรียนสายอาชีวศึกษาต่อผูเ้ รียน
สายสามัญศึกษาให้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกสังกัด หน่วย
งานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ปกครอง โดยใช้กลไก
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด
2.) จัดทาแผนการรับนักเรียน
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า
3.) พัฒนาครูแนะแนวประจา
โรงเรียนด้านเฉพาะด้านอาชีพ
4.) จัดมหกรรมเปิดโลกอาชีพ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)
- เพื่อให้ผู้เรียน
ผู้ปกครอง มีความ
เข้าใจและทัศนคติ
เชิงบวกต่อการเรียน
สายอาชีพ
- เพื่อเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
ต่อผู้เรียนสายสามัญ
ศึกษา

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

- จัดทาข้อมูลด้าน ร้อยละของผูเ้ รียน
การศึกษาสายอาชีพ สายอาชีพเพิ่มขึ้น
เกี่ยวข้อง
(ร้อยละ 5)
จานวน 1 ครั้ง
- พัฒนาครูแนะแนว
ประจาโรงเรียนด้าน
เฉพาะด้านอาชีพ
โรงเรียนละ 1 คน
- จัดมหกรรมเปิด
โลกอาชีพ
จานวน 1 ครั้ง
- จัดทาบันทึก
ความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างสถาน
ประกอบการกับ
หน่วยงานทางการ
ศึกษา เพื่อรับ
ผู้เรียนเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ด้าน
อาชีพ
จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้าน
บาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

สนง.ศธจ.พะเยา

2

2

2.2975

สป.ศธ

สอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
5.) ประชุมร่วมจัดทาบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาน
ประกอบการกับหน่วยงานทางการ
ศึกษา เพื่อรับผู้เรียนเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ
6.) ส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
อาชีพ
7.) ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนา
หลักสูตร
ของอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. โครงการ การเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรมหลัก
- จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้าน
บาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

ว.เทคนิคเชียงคา

2

2

- จานวนนักเรียน
นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วม
โครงการ 1,000 คน

เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนแผนธุรกิจ

นักเรียน นักศึกษาที่
เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
แผนธุรกิจ จานวน
70 คน

ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยว
กับการเขียนแผน
ธุรกิจ
(ร้อยละ 80)

0.0235

สอศ.
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
3. โครงการ ยกระดับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
นักศึกษา และประชาชน
กิจกรรมหลัก ว.เกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน
กิจกรรมหลัก ว.เทคนิคพะเยา
จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
พร้อม สู่งานอาชีพ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้าน
บาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาภาษาอังกฤษ
และมีความรูเ้ กี่ยวกับ
การใช้ภาษาอังกฤษ
สู่งานอาชีพ

นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน
จานวน 100 คน

ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนที่มีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ และ
มีความรูเ้ กี่ยวกับ
การใช้ภาษา
อังกฤษสู่งานอาชีพ
(ร้อยละ 80)

0.1918

สอศ.

ว.เกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

2

2

เพื่อให้นักศึกษา และ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ

- นักศึกษา ปวส. 2
จานวน 450 คน
- ประชาชนทั่วไป
จานวน 50 คน

ร้อยละของนักศึกษา
และประชาชน
มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษดีขึ้น
(ร้อยละ 80)

0.1073

สอศ.

ว.เทคนิคพะเยา

2

2
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
4. โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.)

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)
เพื่อให้ได้หลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา
สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไป และมีความยืดหยุ่น
หลากหลาย เอื้ออานวย
ต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายโครงการ
(4)
พัฒนาหลักสูตร 3
ระดับ
- หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
- หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ระดับความสาเร็จ
ในการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ให้มีความยืดหยุ่น
หลากหลายเอื้ออานวย
ต่อการจัดการเรียน
การสอน สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
สถานประกอบการ
ท้องถิ่น (ระดับ 5)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้าน
บาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

2

2

0.0200

สอศ.

ว.เทคโนโลยีและ
การจัดการปง

สอดคล้อง
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
1. โครงการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจาปีงบประมาณ
2562
กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน
คัดเลือกตัวแทนในระดับโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับภาค
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)
เพื่อให้นักเรียนมีเวที
แสดงออกซึ่งศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ
วิชาชีพและ
ศิลปหัตถกรรม
ในแขนงต่างๆ
อย่างทั่วถึง ตาม
รายการและเกณฑ์การ
แข่งขันที่ สพฐ.กาหนด

เป้าหมายโครงการ
(4)
นักเรียนในสังกัด
สพป.พะเยาเขต 1
เขต 2 และ และ
สพม.เขต 36
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันศักยภาพ
ในงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทุกระดับ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของนักเรียน
ที่เป็นตัวแทนระดับ
เขตเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันในระดับ
ภาค ได้รับรางวัล
เหรียญทอง(ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 และ
อยู่ในระดับ 1 – 10
ของภาคเหนือ)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้าน
บาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี
(9)

ศธ. (10)

2

2

1.5000
สพฐ.
(สพท.ละ 500,000
บาท)

สพป.พะเยาเขต 1
สพป.พะเยาเขต 2
สพม.เขต 36

สอดคล้อง

4.1401
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(2)

(3)

(4)

(5)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

1. โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา
กิจกรรมหลัก
1.) สร้างแหล่งเรียนรู้
จานวน 9 แห่ง
2.) กิจกรรมการเรียนรู้สาหรับ
ผู้สูงอายุเชิงบูรณาการร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
3.) กิจกรรมค้นหาและพัฒนา
แกนนาผู้สูงอายุ ให้มีทักษะในการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และ
สามารถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญา
4.) กิจกรรมการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้สูงอายุและสามารถมีรายได้
ที่ดูแลตนเองได้
5.) การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็น
คุณค่าในตนเอง
มีความรู้ สามารถ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองเบื้องต้นได้และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน

ผู้สูงอายุ 9 อาเภอ ร้อยละของผูส้ ูงอายุ
ในจังหวัดพะเยา
ทีเ่ ห็นคุณค่า
จานวน 40,000 คน ในตนเอง มีความรู้
สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองเบื้องต้น
ได้และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
ชุมชน (ร้อยละ 90)

7.1500

กศน.

สานักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

3

3
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(2)

(3)

(4)

(5)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

1. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
สื่อตาราภาษาล้านนา
กิจกรรมหลัก
1.) เสนอชื่อ ผู้ทรงวุฒิ ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นครู สอนภาษาไทย
ล้านนา
2.) ร่างหลักสูตรการเรียน
ภาษาไทยล้านนา โดยผู้ทรงวุฒิ
ปราชญ์ชาวบ้าน
3.) รับสมัคร นิสิต นักศึกษา
ประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษา
หลักสูตร ประกาศนียบัตร
ภาษาไทยล้านนา
4.) จัดการเรียนรู้ภาษาไทยล้านนา
5.) การปริวรรต องค์ความรูส้ ู่
การถอดบทเรียนภูมิปญ
ั ญา
ปราชญ์ชาวบ้าน

เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้
สื่อตาราเรียน และ
สื่อการเรียนรู้ในภาษา
ล้านนา

จัดตั้งแหล่งเรียนรู้
สื่อตาราเรียน และ
สื่อการเรียนรู้
ในภาษาล้านนา
1 แหล่ง

ร้อยละของนิสติ
นักศึกษา เยาวชน
ประชาชนที่สนใจ
ในการศึกษา
ภาษาไทยล้านนา
สามารถเขียน อ่าน
พูด ภาษาไทย
ล้านนาได้
(ร้อยละ 80)

0.3650

สกอ.

ม.มจร.
วิทยาเขต
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

3

3
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กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(2)

(3)

(4)

(5)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

1. โครงการ วัดและประเมินผล
การศึกษานอกระบบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
กิจกรรมหลัก
1.) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
2.) ประเมินรูปแบบฯ
โดยคณะกรรมการประเมิน
รูปแบบ

เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบ
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดตั้งศูนย์สอบ
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Exam) รองรับ
นักศึกษา
จานวน 400 คน

ร้อยละความ
พึงพอใจร้อย
ของนักศึกษา กศน.
ได้เข้ารับการสอบ
ประเมินการศึกษา
นอกระบบ
ระดับชาติ (N-NET)
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Exam)ใกล้บ้าน
(ร้อยละ 100)

0.2138

กศน.

สานักงาน
กศน.จังหวัด
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

3

3
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กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาคลังข้อมูล สือ่ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(2)

(3)

(4)

(5)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

1. โครงการ จัดทาระบบข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับจังหวัด
กิจกรรมหลัก
1.) ประชุมคณะทางาน วิเคราะห์
ความต้องการของข้อมูล
สารสนเทศ และออกแบบ
เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล
2.) ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือ
จัดเก็บข้อมูลแก่คณะจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล
3.) ประชุมคณะทางานปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล
จัดทาสารสนเทศทาง การศึกษา
4.) จัดทาเอกข้อมูล สารสนเทศ
ทางการศึกษา

เพื่อให้มฐี านข้อมูล
และสารสนเทศ
ทางการศึกษาระดับ
จังหวัดทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ทันต่อ การใช้งาน
สาหรับใช้ในการ
วางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การ
ติดตาม ประเมินและ
รายงานผล ตลอดจน
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจทั่วไป

- จัดทาระบบข้อมูล
และสารสนเทศ
ทางการศึกษาระดับ
จังหวัด
- จัดทาเอกสาร
ข้อมูล สารสนเทศ
ทางการศึกษา
จานวน 100 เล่ม

ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ
ทางการศึกษา
ระดับจังหวัด
(ร้อยละ 95)

0.0543

สป.ศธ

สอดคล้อง

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

สนง.ศธจ.พะเยา

3

3

94

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการ

(2)

(3)

(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ
(6)

1. โครงการ จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อให้ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์
(STEM Education) สู่ชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มีความรูม้ ีความรู้ สามารถ
กิจกรรมหลัก สพม.เขต 36
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
1.) คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
2.) ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรูส้ ะเต็มศึกษา
3.) ประชุมปฏิบัติการ Face to Face
4.) ประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียน
ศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึกษา STEM
Education ประจาจังหวัด
เพื่อให้ครูผสู้ อนกลุ่มสาระ
กิจกรรมหลัก สพป.พะเยา เขต 1
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
สพป.พะเยา เขต 2
1.) จัดทาระบบข้อมูลสาระสนเทศการ เทคโนโลยี มีความรู้
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ความเข้าใจและสามารถ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เทคโนโลยี ทุกชั้นปีในโรงเรียน
2.) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี face to ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
face
3.) คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น

แหล่ง
(7)

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

(8)

พัฒนาครูผสู้ อน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
จานวน 50 คน

ร้อยละของครูผสู้ อน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแกนนา
ที่เข้ารับการอบรม
มีความรูเ้ กี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้สะเต็ม
(ร้อยละ 100)

0.2890

สพฐ.

สพม.เขต 36

3

3

ครูผสู้ อนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียน
ในโครงการ และ
โรงเรียนเครือข่าย
สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 และ
เขต 2
จานวน 219
โรงเรียน
จานวน 68 คน

ร้อยละของครูผสู้ อน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีทมี่ ีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณา
การสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 90)

0.4769

สพฐ.

สพป.พะเยา
เขต 1
สพป.พะเยา
เขต 2

3

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการ

(2)

(3)

(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ
(6)

2. โครงการ พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก
1.) จัดประชุมวิชาการประจาปี
2.) การจัดทาสื่อเพื่อจัดกระบวน
การเรียนรู้และหมุนเวียนในห้องสมุด
ประชาชน
3.) การจัดกิจกรรการศึกษา
ตามอัธยาศัย (รถห้องสมุดเคลื่อนที่)
4.) พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการศึกษา
ตามอัธยาศัยและบรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชนมีความรู้
สาหรับนาไปปรับใช้จัด
กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
ในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ

- ผู้บริหาร กศน.
อาเภอ
- ข้าราชการ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
- บรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน
จานวน 27 คน

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงานการศึกษา
ตามอัธยาศัยและ
บรรณารักษ์ห้องสมุด
ประชาชนที่มีความรู้
สาหรับนาไปปรับใช้
จัดกิจกรรมการศึกษา
ตลอดชีวิตในพื้นที่
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
(ร้อยละ 90)

แหล่ง

0.3180

(7)

กศน.

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

(8)

สานักงาน
กศน.
จังหวัด
พะเยา

3

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการ

(2)

(3)

(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ
(6)

3. โครงการ พัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของครูสศู่ ตวรรษที่ 21
กิจกรรมหลัก
1.) กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนาร่วมกัน
2.) การออกแบบนวัตกรรม
ในการพัฒนางาน
3.) การร่วมสะท้อนคิดเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้
4.) ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และสังเกตกระบวนการปฏิบัติจริง
5.) สรุปผลเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
นาสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้
รอบใหม่
6.) เริ่มดาเนินการวงรอบใหม่
ของการจัดกิจกรรม

เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ และ
สามารถนา กระบวนการ PLC
มาพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา
จานวน 134 คน
- ครูวิชาการ
โรงเรียน
จานวน 134 คน
- ครูทุกคน
- ศึกษานิเทศก์ทุก
คน จานวน 17 คน

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ สามารถ
นา กระบวนการ PLC
มาพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้
(ร้อยละ 100)

แหล่ง

0.1256

(7)

สพฐ.

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

(8)

สพป.พะเยา
เขต 2

3

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการ

(2)

(3)

(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ
(6)

4. โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ
ครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการครู กศน.
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3

เพื่อให้ครู กศน. มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 220 คน

ร้อยละของครู กศน.
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
สามารถจัดการศึกษา
นอกระบบ
ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 80)

แหล่ง

0.2740

(7)

กศน.

หน่วยงาน

สอดคล้อง

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

(8)

สานักงาน
กศน.
จังหวัด
พะเยา

3

3

9.2666
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการ

(2)

(3)

(4)

1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
และการใช้/ผลิตสื่อการเรียนการสอน
สาหรับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
ในเด็กที่มีความบกพร่อง
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรอง
คนพิการทางการศึกษาและการใช้/
ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้ในเด็ก
ที่มีความบกพร่อง
2. โครงการ พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสาหรับคนพิการ ประจาปี2562
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสาหรับคนพิการ ประจาปี
2562 ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบวน
การเรียนรู้และวิธกี ารจัดหาสือ่ ครุภัณฑ์
ให้กับนักศึกษาคนพิการให้
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง

เพื่อให้ครูและบุคลากร
มีความรูเ้ กี่ยวกับการใช้
แบบคัดกรองตามประเภท
คนพิการทการศึกษา
และการใช้/ผลิตสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้ในเด็ก
ที่มีความบกพร่อง
ได้อย่างเหมาะสม

ครูในสถานศึกษาที่
มีเด็กนักเรียนพิการ
เรียนร่วม
จานวน 200 คน

เพื่อให้ครูผสู้ อนคนพิการ
และผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความรูเ้ กี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้และ
วิธีการจัดหาสื่อ ครุภณ
ั ฑ์
ให้กับนักศึกษาคนพิการ
ให้ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพของตนเอง

- ครูผู้สอนคนพิการ
จานวน 25 คน
- องค์กรนักศึกษา
พิการ จานวน 9 คน
- ผู้ดูแลคนพิการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 9 คน
- บุคลากรสานักงาน
กศน.จังหวัดพะเยา
จานวน 19 คน
รวมจานวน 62 คน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มคี วามรู้
เกี่ยวกับการใช้แบบ
คัดกรองตามประเภท
คนพิการทางการศึกษา
และการใช้/ผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ในเด็กทีม่ ี
ความบกพร่อง
(ร้อยละ 80)
ร้อยละของครูผสู้ อน
คนพิการและผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดระบวน
การเรียนรู้และวิธีการ
จัดหาสื่อ ครุภณ
ั ฑ์
ให้กับนักศึกษาคนพิการ
ให้ได้รับการพัฒนาตาม
(ร้อยละ 100)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

สอดคล้อง

(หน่วย :
ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

0.9500

สพฐ.

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ
ประจา
จังหวัด
พะเยา

4

4

0.0759

กศน.

สานักงาน
กศน.
จังหวัด
พะเยา

4

4
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการ

(2)

(3)

(4)

3. โครงการ ห้องสมุดของเล่นและ
สื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ
กิจกรรมหลัก
1.) จัดหาของเล่น หนังสือ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ประกอบห้องสมุด
ของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ
2.) ให้บริการห้องสมุดของเล่นและ
สื่อสร้างสรรค์ และติดตามผล
การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

1. เพื่อให้มีห้องสมุดของเล่น
และสื่อสร้างสรรค์สู่การ
พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
2. เพื่อให้เด็กพิการ
ได้รับการส่งเสริมการเล่น
ที่เหมาะสมและได้รับการ
ส่งเสริมทักษะพัฒนาการ
ให้ดีขึ้น

- สร้างห้องสมุด
ของเล่นและสื่อ
สร้างสรรค์สู่การ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ
จานวน 1 แห่ง
สาหรับ
- เด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดพะเยา
จานวน 219 คน
- เด็กพิการเรียนร่วม
จานวน 100 คน
- ครู บุคลากร
ผู้ปกครอง ชุมชน
และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง
จานวน 181 คน
รวม จานวน 500
คน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของเด็กพิการ
ทีไ่ ด้รับการส่งเสริม
การเล่นทีเ่ หมาะสมและ
ได้รับการส่งเสริมทักษะ
พัฒนาการให้ดีขึ้น
(ร้อยละ 90)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย :
ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ
ประจา
จังหวัด
พะเยา

4

4

0.3500

สพฐ.

สอดคล้อง

100

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการ

(2)

(3)

(4)

4. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา
กิจกรรมหลัก
1.) จัดประชุม Focus Group
เตรียมความพร้อมดาเนินโครงการ
2.) สารวจความต้องการเข้าร่วมอบรม
ของโรงเรียน
3.) พัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรอง
และติดตามพัฒนาการ
4.) ทดสอบระบบสารสนเทศคัดกรอง
และติดตามพัฒนาการ
5.) จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับนักเรียนและครู

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้ความสามารถ และ
มีทักษะด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน
2. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศคัดกรองเบื้องต้น
ก่อนหมอวินิจฉัย และ
ติดตามพัฒนาการ
ของนักเรียน

- นักเรียน 50 คน
- ครู 50 คน
- ระบบคัดกรอง
1 ระบบ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนและครู
ที่ได้รับการพัฒนา
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย :
ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

4

4

1.2100 สกอ.

ม.พะเยา

สอดคล้อง
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กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
1. โครงการ จัดกระบวนการเรียน
การสอนผ่านสมาร์ทโฟน
ประจาปี 2562
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมให้ความรูด้ ้านการจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
การจัดทาสื่อ บทเรียน แบบทดสอบ
ใบความรู้ และแบบทดสอบสาระ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ผ่านระบบการเรียนการสอนด้วย
สมาร์ทโฟน (Smart phone)
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)
เพื่อให้บุคลากร
สานักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา ได้รับ
ความรู้ด้านการ
จัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ด้านการศึกษา
การจัดทาสื่อ
บทเรียน
แบบทดสอบ
ใบความรู้ ผ่านระบบ
การเรียนการสอน
ผ่านสมาร์ทโฟน

เป้าหมายโครงการ
(4)
พัฒนาบุคลากร
สานักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา
จานวน 200 คน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ระดับความสาเร็จ
ในการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนผ่าน
สมาร์ทโฟน
(ระดับ 5)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

0.0560

กศน.

สานักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

4

4

2.6419
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
1. โครงการ ชุมนุมลูกเสือ กศน.
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
สู่สังคม
กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรมค่ายชุมนุมลูกเสือ
ให้นักศึกษา กศน. มีความรู้
ความเข้าใจและเห็นความสาคัญและ
ประโยชน์ของกระบวนการลูกเสือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)
เพื่อให้นกั ศึกษา กศน. มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
เห็นความสาคัญและ
ประโยชน์
ของกระบวนการลูกเสือ

เป้าหมาย
โครงการ
(4)
นักศึกษาใน
สังกัด กศน.
จังหวัดพะเยา
ทั้ง 9 อาเภอ
จานวน 100 คน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของ นักศึกษา
กศน. ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจและเห็น
ความสาคัญและ
ประโยชน์ของ
กระบวนการลูกเสือ
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต(ร้อยละ 95)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

0.1045

กศน.

สานักงาน
กศน.จังหวัด
พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมหลัก
การประชุมวางแผน
1. การดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
2. การสารวจและจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมใน
เครื่องแบบ
3. ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรผู้กากับลูกเสือ
ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)
1. เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีแด่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
น้อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทาน
กาเนิดกิจการลูกเสือไทย
รวมทั้งราลึก
ถึงสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร
สุขุมพันธุ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินติ
ผู้ทรงสถาปนายุวกาชาด
ไทย
2. เพื่อให้นักเรียนเสริม
ทักษะ พัฒนาสติปัญญา
และความรู้ เน้น
ความสาคัญในการ
พัฒนาทรัพยากร
ของเยาวชนให้มีระเบียบ
วินัย เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และจิตอาสา

เป้าหมาย
โครงการ
(4)
ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่
ยุวกาชาด ผู้
บาเพ็ญ
ประโยชน์ จาก
โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
36 จานวน 18
โรงเรียน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมสอดคล้อง
มาตรการยกระดับ
คุณภาพการเรียน
การสอนลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด และ
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ใน
สถานศึกษา
ของสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
ศึกษาธิการ

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

0.5000

สพฐ.

สอดคล้อง

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

สพม.เขต 36

5

5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
4. การฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ หลักสูตรผู้กากับลูกเสือ ขัน้
ความรู้ขั้นสูง A.T.C
5. ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ประจาปี 2562
6. การพัฒนาและทบทวนบุคลากร
ทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
7. เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ หรือ
งานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภูมภิ าค
หรือ ระดับประเทศ
8. เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ หรือ
งานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภูมภิ าค
หรือ ระดับประเทศ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

สอดคล้องกับคา
ปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ลูกเสือวิสามัญ และ
คาปฏิญาณของ
ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ และสนอง
นโยบายรัฐบาลในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติ
ให้เป็นพลเมืองดี
ตามค่านิยมหลักคนไทย
12 ประการ
3. เพื่อเป็นการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด และ
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ใน
สถานศึกษา ตาม
มาตรการและแนวทาง
ยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
3. โครงการ การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา
กิจกรรมหลัก สพม.เขต 36
1.) การขับเคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียงในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.) การนิเทศ ติดตามการ
จัดกิจกรรมน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนในสังกัด
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก สพม.36 จานวน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
18 โรงเรียน
พอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของนักเรียน
ทีม่ ีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

0.1000

สพฐ.

สอดคล้อง

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

สพม.เขต 36

5

5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
กิจกรรมหลัก สพป.พะเยา เขต 1
1.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
เป้าหมายที่ขอรับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียงและ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา
พอเพียงเป้าหมายที่ขอรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
2.) ประเมินโรงเรียนเป้าหมาย
ที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงและศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
3.) เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ผ่านการเรียนรู้โครงการพระราชดาริ
4.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สูส่ ถานศึกษา
ที่มีผลการปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ
(Best Practice)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษา
ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียง
ให้เข้ารับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียง
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงให้
เข้ารับการประเมินเป็น
สถานศึกษาต้นแบบและ
ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลัก
ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
อย่างน้อย 1 ศูนย์

เป้าหมาย
โครงการ
(4)
- โรงเรียนที่
ขอรับการ
ประเมิน
เป็นสถานศึกษา
พอเพียง ใน
สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยา เขต 1
ทุกโรงเรียน
- สถานศึกษา
พอเพียงพัฒนา
เป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ
และเข้ารับ
การประเมิน
เป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษา
อย่างน้อย 1
ศูนย์

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและ
นักเรียนแกนนา
ทีม่ ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

0.0950

สพฐ.

สพป.พะเยา
เขต 1

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
4. โครงการ สนับสนุนส่งเสริม
วิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก
1.) จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่คณาจารย์ นิสิต นักเรียน
และผู้นาชุมชน
2.) จัดให้คณาจารย์และนิสติ ได้มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงแก่
นักเรียนและชุมชน
5. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)

เป้าหมาย
โครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

เพื่อให้คณาจารย์ นิสติ
นักเรียน และผู้นาชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

- คณาจารย์
จานวน 10
รูป/คน
- นิสิต ทุกชั้นปี
จานวน 100
รูป/คน
- นักเรียน
จานวน 20 คน
- ผู้นาชุมชน
จานวน 50 คน

ร้อยละของคณาจารย์
นิสิต นักเรียน และ
ผู้นาชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(ร้อยละ 80)

0.1600

สกอ.

ม.มจร.

5

5

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
นักเรียน
นักศึกษา
จานวน 2,600
คน

ร้อยละของผู้บริหาร
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
(ร้อยละ 80)

0.3298

สอศ.

ว.เทคนิค
พะเยา

5

5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
6. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมหลัก สพป.พะเยา เขต 1
1.) จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
สู่สถานศึกษา
2.) พัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษา
3.) จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม
4.) การคัดเลือกนวัตกรรมด้าน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
5.) พัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)
เพื่อให้ผู้บริหารและครูมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ดาเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมสามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
โครงการ
(4)
- ผู้บริหาร ครู
นักเรียนและ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกคน
ทุกโรงเรียนใน
สังกัด จานวน
440 คน
ที่ยังไม่ผ่านการ
อบรมโครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม ตาม
แนวทาง
ของมูลนิธิยุวสถิ
รคุณ
- ตัวแทน
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด จานวน
100 คน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของผู้บริหาร
และครูทมี่ ีความรู้
ความเข้าใจการ
ดาเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมสามารถ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
ของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

0.0500

สพฐ.

สพป.พะเยา
เขต 1

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
กิจกรรมหลัก สพม.เขต 36
1.) ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ในสังกัดดาเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม
2.) ประกวดโครงงานคุณธรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
(3)
เพื่อให้ผู้บริหารและครูมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ดาเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมสามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนผ่านโครงงาน
คุณธรรมได้

เป้าหมาย
โครงการ
(4)
โรงเรียนในสังกัด
ที่เข้าร่วมเป็น
โรงเรียนคุณธรรม
จานวน 28 โรง

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของผู้บริหาร
และครูทมี่ ีความรู้ความ
เข้าใจการดาเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม
สามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนผ่าน
โครงงานคุณธรรมได้
(ร้อยละ 100)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

0.1200

สพฐ.

สอดคล้อง

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

สพม.เขต 36

5

5
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
1. โครงการ ปลูกฝังจิตสานึก
รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก
1.) จัดการประชุมสัมมนา
สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.) จัดประกวดคัดเลือกยุวชน
คนรักษ์โลก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม/
ยุวชนสร้างโลกสวย
3.) คัดเลือกต้นแบบโรงเรียนลดขยะ
พิทักษ์โลก

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)
เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณค่าของทรัพยากร
และความสาคัญ
ของสิ่งแวดล้อม
รวมถึงภาวะอันตราย
ที่เกิดขึ้น
จากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและ
ภูมิภาค

เป้าหมายโครงการ
(4)
- จัดการ
ประชุมสัมมนา
สร้างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง
กลุ่มเป้าหมาย
200 คน
- จัดประกวดคัดเลือก
ยุวชนคนรักษ์โลก
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม/
ยุวชนสร้างโลกสวย
1 ครั้ง
- คัดเลือกต้นแบบ
โรงเรียนลดขยะ
พิทักษ์โลก 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณค่าของ
ทรัพยากรและ
ความสาคัญ
ของสิ่งแวดล้อม
รวมถึงภาวะ
อันตรายที่เกิดขึ้น
จากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ทั้งในระดับท้องถิ่น
และภูมิภาค
(ร้อยละ 90)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

0.5185

สป.ศธ

สนง.ศธจ.พะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

5

5

1.9778
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
1. โครงการ พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก ว.เกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพและ
การประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา
กิจกรรมหลัก ว.เทคนิคดอกคาใต้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้าน
บาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

เพื่อให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
และการประเมิน
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผู้บริหารและครู
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา
จานวน 50 คน

ร้อยละของผู้บริหารและ
ครู มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพและ
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
(ร้อยละ 80)

0.0500

สอศ.

ว.เกษตรและ
เทคโนโลยี
พะเยา

6

6

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 47 คน

ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
(ร้อยละ 80)

0.0151

สอศ.

ว.เทคนิคดอก
คาใต้

6

6
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
2. โครงการ การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้วยการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา
ในสังกัด สพม.เขต 36
กิจกรรมหลัก
1.) การวิจัยและพัฒนาระบบ
การประเมินและประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
2.) การติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ตามกฎกระทรวง

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

เพื่อให้โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด
มีระบบการประกัน
ทุกโรงเรียน
คุณภาพภายใน
(18 โรงเรียน)
สถานศึกษาทีไ่ ด้
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดทีม่ ีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็ง
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้าน
บาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(6)

(7)

(8)

ชาติ 20 ปี (9)

ศธ. (10)

สพม. เขต 36

6

6

0.1060

สพฐ.

สอดคล้อง
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
1. โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย เพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ตามบ้าน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดพะเยา
กิจกรรมหลัก
1.) อบรมสร้างเจตคติทดี่ ีต่อในการ
การดูแลช่วยเหลือ คนพิการ
การจัดการศึกษา การจัดสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการ
สิทธิ/โอกาสที่พึงได้รับในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร่วมกับผู้ปกครอง
เครือข่าย ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ
2.) จัดทาคู่มือการพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการแบบองค์รวม และบทบาท
การดูแลเด็กพิการในชุมชน
เพื่อเผยแพร่ และใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย และ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
3.) จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(3)
เพื่อให้ผู้ปกครอง
เครือข่าย ชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ
ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาสาหรับ
เด็กพิการตามบ้าน
ในระยะยาว

เป้าหมายโครงการ
(4)
- เด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดพะเยา
จานวน 70 คน
- ผู้ปกครองเด็ก
พิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดพะเยา
จานวน 70 คน
- อาสาสมัคร ครู
กศน.อาเภอ
ผู้นาชุมชน ภาคี
เครือข่ายและ
เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง
จานวน 140 คน
รวม
จานวน 280 คน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
(5)
ร้อยละของผู้ปกครอง
เครือข่าย ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ
ที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กพิการ
ตามบ้านในระยะยาว
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ

แหล่ง

หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ

รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

0.4000

สพฐ.

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจา
จังหวัดพะเยา

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9)

ยุทธศาสตร์
ศธ. (10)

6

6

0.5711
21.8993
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